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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الخطاب،  لنزلت عميو الكتاب، وعممتو الحكمة وفصأالميم صل عمى نبيك الذي 

فأوصانا بصمة الرحم ومعرفة األنساب، وعمى آلو اليداة األنجاب، وأصحابو خيرة 

 األصحاب .. وبعد..

 -بين يدي البحث:

فيي تتناول  ،ميمةما، تعُد من الدراسات ال مود نسبياالدراسة الزمنية لع ن  إ

وىل  ،لتبين فترات الوالدة بين كل جيل مود النسباالفواصل الزمنية الممتدة بين رجال ع

مما يدفع  !؟،نيا خارج المألوفأم أىذه الفترة منطقية ومقبولة وضمن الحدود الطبيعية 

فيتم فيو و يغمب عمى الظن سقوط وسائط نسبية أمود بأنو منقطع االباحث لمحكم عمى الع

استدراك النقص مود و االتحقيق الستدراكيا بالمقارنة بين المصادر التي ذكرت الع

ن يتعاقب أعم الغالب و كانت الفترة الزمنية صغيرة جدا غير مقبولة في األأ، الحاصل

نو ممصق أو أنو ممفق أالحكم بإلى مود امما يدفع الناظر في الع ،أجيال في حدودىا

السيد احمد الرفاعي نسب مود اوفي ىذه العجالة ندرس ع!؟. ..فيحكم بعدم صحة الربط

البحث الى أربع  ينمقسم!؟ وبمن بعض المشككين لمطعن أثيرت حولو  يةلمرد عمى شب

 .اإلعانة والتوفيقاهلل سأل نو فقرات 
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 مود النسب الرفاعي ومصادره.ا: عىاألول قرةالف 

وحالة أىل  ،النسب في المصادر الرفاعية كالمعارف المحمديةعامود جاء سياق 

 ،وترياق المحبين ،وخالصة االكسير ،وارشاد المسممين ،والنفحة المسكية ،الحقيقة

 -كاالتي:وصحاح األخبار 

الحسن بن يحيى بن الثابت بن  ياحمد الرفاعي الكبير بن عمي أبأبو العباس 

بن عمي االشبيمي المغربي  عمي المرتضى بن يالفوارس بن احمد أب يالحازم عمي أب

القاسم  يرفاعة بن محمد أب يالمكارم بن ميدي المكي أب يرفاعة الحسن المكي أب

عبد اهلل بن احمد الصالح  يموسى بن الحسين الرضي أب يالمكي بن الحسن القاسم أب

األكبر بن موسى الثاني بن إبراىيم المرتضى بن االمام موسى الكاظم بن االمام جعفر 

يد الشيالصادق بن االمام محمد الباقر بن االمام عمي زين العابدين بن االمام الحسين 

 (1)بن االمام عمي بن ابي طالب كرم اهلل وجيو.

 

 

                                                           
لسبط سيدنا الرفاعي عز الدين احمد   كتاب المعارف المحمدية فيورد كما النسب  سياق اىذ (1)
: ))ىذا نسب سيدنا احمد 3في ترياق المحبين ص قال الفاروثي .(998-989و99)ص صيادال

ن وجد الخالف في بعض النسخ فمن جيل النساخ الذين حرفوا الكنى وعّدوىا  عمى الوجو األصح، وا 
 من األسماء الغير((.
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 ت

 

 المعارف المحمدية

( @9/ @8/ ?8هل الحقيقة األحاديث )أ ةحال

 والنفحة المسكية وارشاد المسممين

 وخالصة االكسير وترياق المحبين 

 

 صحاح االخبار

 االمام عمي االمام عمي االمام عمي 8

 االمام الحسين االمام الحسين االمام الحسين 9

 االمام عمي زين العابدين االمام عمي زين العابدين االمام عمي زين العابدين :

 االمام محمد الباقر االمام محمد الباقر االمام محمد الباقر ;

 الصادقاالمام جعفر  االمام جعفر الصادق االمام جعفر الصادق >

 الكاظماالمام موسى  الكاظماالمام موسى  لكاظماالمام موسى ا =

 إبراهيم المرتضى محمد أبوإبراهيم المرتضى  إبراهيم المرتضى <

 موسى الثاني و سبحةأموسى الثاني أبو يحيى  موسى الثاني ?

 احمد األكبر احمد الصالح االكبر احمد الصالح االكبر @

 الحسين أبو عبد اهلل المحدث الرضي الحسين الرضي عبد الرحمن عبد اهلل الحسين الرضي أبو 81

 الحسن القاسم الحسن أبو موسى الحسن القاسم أبو موسى 88

 أبو القاسم محمد محمد أبو القاسم محمد أبو القاسم المكي 89

 المهدي المهدي أبو رفاعة مهدي المكي أبو رفاعة :8

 رفاعة الحسن المكي الحسن األصغر رفاعة المكي المكارمرفاعة الحسن المكي أبو  ;8

 عمي عمي أبو الفضائل عمي االشبيمي المغربي >8

 احمد بو عميأاحمد المرتضى  احمد أبو عمي المرتضى =8

 حازم عمي الحازم أبو الفوارس     الحازم عمي أبو الفوارس <8

 الثابت الثابت أبو حازم الثابت ?8

 يحيى أبو احمديحيى  يحيى @8

 عمي أبو الحسن عمي أبو الحسن عمي أبو الحسن 91

 احمد الكبير الرفاعي العباس الرفاعيأبو احمد  احمد الرفاعي الكبير 98

 جدول يبين سياق عامود النسب في عدة مصادر رفاعية معتمدة
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 مود.اوفيات العلوالدات و : ترجمة موجزة نية الفقرة الثا

 السمسمة الشريفة: ألعالموىذه ترجمة موجزة 

 رضي اهلل عنو وكرم وجيو.أمير المؤمنين عمي بن أبي طالب  -1
 مو: فاطمة بنت أسد بن ىاشم بن عبد مناف.أ 
 أبو الحسن. : كنيتو 
 داحي -المجتبى–االمام  -المرتضى –مير المؤمنينأ -أبو تراب -لقابو: األمينأ

 .باب خيبر
 :قبل البعثة 13/7/11الجمعة في البيت الحرام بمكة المكرمة يوم  مولده 

 .قبل اليجرة 33= 
 :ودفن في النجف بالكوفةه  91/ 9/  31قتل شييدا ليمة الجمعة  وفاتو. 
  :سنة. 33عمره 

 السبط الشييد رضي اهلل عنو: الحسين -3
 صمى اهلل عميو وسمم.محمد مو: السيدة فاطمة الزىراء بنت سيدنا أ 
 .كنيتو: أبو عبد اهلل 
  والشييد. - والسبط–ىل الجنة أألقابو: سيد شباب 
 :يوما. 01بين والدة أخيو الحسن والحمل بو  ،ه 9سنة في  مولده 
 :ودفن فييا ه في كربالء 31قتل شييدا سعيدا سنة  وفاتو. 
  :أشير. 0سنة و 03عمره 

 الحسين:عمي زين العابدين بن  -3
 بنت يزدجرد كسرى الفرس.  (شاه زنان)سالفة مو: أ 
 .كنيتو: أبو الحسن 
  عمي األصغر. -السجاد  -ألقابو: زين العابدين 
  :ه0/8/38في مولده. 
  ه بالمدينة المنورة ودفن في البقيع. 99/ 1/ 13وفاتو: يوم السبت 
 :سنة. 07 عمره 
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 العابدين:محمد الباقر بن عمي زين  -9
 مو: السيدة فاطمة بنت الحسن بن عمي بن ابي طالب.أ 
 أبو جعفر. :كنيتو 
 .ألقابو: الباقر 
 :ه.3/3/07 في مولده 
  ه ودفن في البقيع.117وفاتو: بالمدينة المنورة سنة 
 :سنة. 33 عمره 

 الباقر:جعفر الصادق بن محمد  -0
 فروة بنت القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق رضي اهلل عنوأم مو: السيدة أ. 
 .كنيتو: أبو عبد اهلل 
 .ألقابو: الصادق 
 :ه81في سنة  مولده. 
 :ودفن في البقيع ه198في سنة بالمدينة المنورة  وفاتو. 
  :سنة. 38عمره 

 الصادق:موسى الكاظم بن جعفر  -3
 مو: السيدة حميدة.أ 
 .كنيتو: أبو الحسن 
  األمين -الصابر – العبد الصالح -ألقابو: الكاظم. 
 :ه. 138في  باألبواء مولده 
 :ه ببغداد ودفن في مقابر 183/ 30/7مسموما بسجن الرشيد يوم الجمعة  وفاتو

  .ببغداد قريش
  :(3) سنة. 00عمره 

 

                                                           
 نقمنا ترجمة األئمة الستة عمييم السالم من كتاب تنوير األبصار لمشبمنجي. (2)
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 بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق: إبراىيم المرتضى -7
 مو: السيدة نجية.أ 
 .كنيتو: أبو يحيى وأبو محمد 
 األمير. –اليادي الى اهلل  –المجاب  –األكبر  –مير اليمن أ –: المرتضى ألقابو 

  (3) [ه193سنة ]مولده: في المدينة المنورة 

 ببغداد ودفن بالقرب من جده موسى الكاظم ه 313 وفاتو : سنة. 
  :سنة. 31عمره 

 موسى أبو سبحة بن إبراىيم المرتضى بن موسى الكاظم: -8
 .كنيتو: أبو الحسن وأبو يحيى 
  رئيس بغداد. –أبو سبحة  –الثاني  –ألقابو: األصغر 
 [ 139مولده: في سنة.]ه 
  جده موسى الكاظم.بالقرب من ه ببغداد ودفن  311وفاتو: سنة 
  :سنة.93عمره 

 سبحة بن إبراىيم المرتضى: يبأاحمد األكبر بن موسى  -9
 .كنيتو: أبو عبد اهلل 
 أبو الفضائل. –الصالح  –: األكبر ألقابو 
 [181مولده: في سنة.]ه 
  ه ودفن وراء مشيد جده موسى الكاظم. 313وفاتو: ببغداد سنة 
  :سنة. 30عمره 

 

 

                                                           
التي ستأتي ما بين ]خاصرتين[ فيي من كتاب عشائر وأسر السادة  ممحوظة: إن  تواريخ الوالدات (3)

، وتم تحويل التواريخ من الميالدي إلى اليجري، وىي من اجتياد المؤلف الظنية 131الحسينية ص
 وتعد مقبولة بعض الشيء ألنيا تقريبية!؟. -رحمو اهلل –
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 بي سبحة.أالحسين الرضي بن احمد األكبر بن موسى  -11
 .كنيتو: أبو عبد اهلل 
  :المحدث. –محدث بغداد  –الرضى ألقابو 
 [ 311مولده: في سنة.]ه 
  ه ودفن وراء مشيد جده موسى الكاظم. 319وفاتو: ببغداد سنة 
  :سنة.19عمره 

 القاسم بن الحسين الرضى بن احمد األكبر: -11
 .كنيتو: أبو موسى 
  نزيل مكة  –شيخ بني ىاشم  –رئيس بغداد  –ألقابو: الحسن. 
 [ 319مولده: في سنة.]ه 
  ه. 393ه وقيل سنة  333وفاتو: بمكة المكرمة سنة 
  :سنة.37عمره 

 محمد أبو القاسم بن القاسم بن الحسين الرضى: -13
 .كنيتو: أبو القاسم 
  المكي. –ألقابو: البغدادي 
 [337مولده: في سنة.]ه 
  ه. 330وفاتو: بمكة المكرمة سنة 
  :سنة.38عمره 

 القاسم بن القاسم: يالميدي بن محمد أب -13
  :أبو رفاعة.كنيتو 
  المكي. –الزكي  –ألقابو: التقي 
 [ 330مولده:  في سنة.]ه 
  ه. 391وفاتو: بمكة المكرمة سنة 
  :سنة. 38عمره 
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 رفاعة الحسن المكي بن الميدي بن محمد أبي القاسم: -19
 .كنيتو: أبو عمي وأبو محمد 
  االشبيمي. –المكي  –التقي  –النقي  –األصغر  –أبو المكارم  –ألقابو: الحسن 
  سنةندلس ه. ىاجر من مكة الى اشبيمية في بالد األ 381مولده: بمكة سنة 

 ه. 317
  :باالندلس شبيميةبأ ودفن في مقابر قريشه 331سنة وفاتو. 
  :سنة. 01عمره 

 عمي بن رفاعة الحسن المكي بن الميدي: -10
 مو: السيدة نبياء بنت احمد بن عمي بن عبد اهلل بن عمر بن ادريس األصغرأ 

 بن ادريس األكبر ممك المغرب.
  الصالح. –أبو الفضائل المغربي  –االشبيمي  –ألقابو: المكي 
 [ 311مولده: في سنة.]ه 
  باالندلس شبيميةبأ ه ودفن في مقابر قريش 303وفاتو: سنة. 
  :سنة.03عمره 

 احمد المرتضى بن عمي االشبيمي بن رفاعة الحسن المكي: -13
 .كنيتو: أبو عمي 
  :ابن رفاعة. –المرتضى ألقابو 
 [ 331مولده: في سنة.]ه 
  باالندلس شبيميةبأ ه ودفن في مقابر قريش 371وفاتو: سنة. 
  :سنة. 01عمره 

 حازم بن احمد المرتضى بن عمي االشبيمي: ويسمى أيضا عمي. -17
 .كنيتو: أبو عبد اهلل 
  ابن رفاعة المكي. –ألقابو: عمي أبو الفوارس 
 [ 391مولده: في سنة.]ه 
  باالندلس شبيميةبأ ه ودفن في مقابر قريش 380وفاتو: سنة. 
  :سنة. 93عمره 
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 بن أحمد المرتضى.عمي ثابت بن الحازم  -18
  الحازمكنيتو: أبو. 
  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــألقابو. 
 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــ مولده. 
  باالندلس شبيميةبأ ه ودفن في مقابر قريش 937وفاتو: سنة. 
  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــ.عمره 

 يحيى بن الثابت بن الحازم عمي، المياجر من المغرب إلى العراق وىو نقيب البصرة. -19
  أحمدكنيتو: أبو. 
  :النقيبألقابو. 
 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــ مولده. 
  :واليزال قبره قائمًا يزار  / السبيمياته ودفن في فم الدير931البصرة سنة بوفاتو

 .والى جواره ابن عمو حسن ورجب الكبير وبعض السادة الرفاعية
  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــ.عمره 

 بن الثابت بن الحازم عمي.النقيب عمي بن يحيى  -31
 األنصارية بنت ولي اهلل الحسن النجاري. اً أمو: عمم 
  الحسنكنيتو: أبو. 
  :األولياء. سمطان -المكيألقابو 
 :ه909في البصرة سنة  مولده. 
  ه ودفن في رأس القرية )السنك(019بغداد سنة وفاتو: في. 
  :سنة. 31عمره 

 أحمد الرفاعي بن عمي بن يحيى النقيب . -31
   :ز األشيب الشيخ منصور البطائحي.االنجارية ، أخت الب األنصارية  فاطمةأمو 
   العباسكنيتو: أبو. 
  أبو العممين. -ابن الرفاعي  -الرفاعي -: محي الدين ألقابو 
   ه البطائح أم عبيدة013مولده: في البصرة سنة. 
  ه البطائح أم عبيدة.078البصرة سنة وفاتو: في  
  :سنة. 33عمره 
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 .خالصة الفترة الزمنية لمعامودجدول : لثةالفقرة الثا
 

 

 مدة الحياة الوفاة الوالدة االسم ت
 := 1; :9ق.ه  عمي بن أبي طالب 8
 <> 8= ; الحسين السبط 9
 <> ;@ ?: عمي زين العابدين :
 := <88 <> محمد الباقر ;
 ?= ?;8 1? جعفر الصادق >
 >> :?8 ?89 موسى الكاظم =
 1= =91 =;8 إبراهيم المرتضى <
 =; 981 ;=8 موسى الثاني ?
 >: =98 8?8 احمد الصالح @
 @8 @98 911 الحسين الرضي 81
 <9 =;9 @98 القاسمالحسن  88
 ?9 >=9 <:9 بو القاسمأمحمد  89
 =9 8@9 >=9 المهدي المكي :8
 8> 8:: 1?9 الحسن المكي رفاعة ;8
 :> :>: 11: عمي االشبيمي >8
 1> 1<: 91: احمد المرتضى =8
 =; >?: @:: أبو الفوارس عمي   الحازم <8
 ــــــــ <9; ــــــــ الثابت ?8
 ــــــــ 1=; ــــــــ يحيى @8
 1= @8> @>; أبو الحسن عمي 91
 == ?<> 89> الرفاعيحمد أ 98



  12  

 مود.ا: حساب الفترة الزمنية لمعةالرابع قرةالف

 -:سالسل ثالثالسيد احمد الرفاعي الى نسب  موداينقسم ع

مام حفيده اإلإلى بي طالب أمام عمي بن اإلسمسمة األئمة وتمتد من  ىاألول-8

 موسى الكاظم.

موسى الكاظم الى السيد  اإلمامسمسمة تمتد من إبراهيم المرتضى بن  ةالثاني-9

 .الحسن رفاعة المكي

 حمد الرفاعي الكبير.أالثالثة سمسمة تمتد من السيد الحسن رفاعة المكي الى السيد  -:

 

 

 -:تعاريف مهمة-أ
 .أسماء العامود  =       حمقات النسب
 الزمن الفاصل بين والدة حمقتين متتاليتين اب وابن في السمسمة. =        فترات الوالدة

  واحد.ناقصًا = عدد حمقات النسب    عدد فترات الوالدة
 ة ،عدد فترات الوالدالكمي لمسمسمة ويقسم عمى معدل دوران األجيال = الزمن 

 .سنة ::فإن دوران الجيل يكون  :سنة وعدد الفترات  811كان الزمن  بمعنى لو
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 -قاعدة نسبية في القعدد والمطرف والمعدل: -ب
 -في القرن الواحد توجد االحتماالت اآلتية:

 .مطرف عال   يسمى( في القرن و 0سنة فيكون عدد األجيال ) (31كان الفرد يتزوج وعمره )إذا  -1
 ( في القرن ويسمى مطرف متوسط.9( سنة فيكون عدد األجيال )30إذا كان الفرد يتزوج وعمره ) -3
 ( في القرن ويسمى المعدل.3( سنة فيكون عدد األجيال )33إذا كان الفرد يتزوج وعمره ) -3
 ( في القرن ويسمى قعدد متوسط.3,0( سنة فيكون عدد األجيال )91إذا كان الفرد يتزوج وعمره ) -9
.3( سنة فيكون عدد األجيال )01إذا كان الفرد يتزوج وعمره ) -0  ( في القرن ويسمى قعدد عال 

 .سؤال: ما عدد األجيال من القرن الحالي إلى القرن األول اليجري؟ مثال في

، أي بيننا وبين القرن (ه1991) واب: بما أننا اآلن في القرن الخامس عشر اليجريــــجـــال     
بطرح نصف القرن الزيادة حتى تكون عممية القسمة أسيل في المثال[  ] اً ( قرن19األول )

 :فاالحتماالت الواردة ىي 

 عدد األجيال إلى القرن األول اليجري فيو مطرف عال  وىو) نادر(.   71=  0×  19  االولى: 

 متوسط.عدد األجيال إلى القرن األول اليجري فيو مطرف     03=  9×  19  الثانية: 

 عدد األجيال إلى القرن األول اليجري فيو المعدل.    93=  3×  19  الثالثة: 

 متوسط. ول اليجري فيو قعددعدد األجيال إلى القرن األ  30= 3,0×  19  الرابعة: 

 .قعدد عال  وىو )نادر(عدد األجيال إلى القرن األول اليجري فيو     38=  3×  19الخامسة: 

( إلى القرن االول اليجري، وأعمم أن في الدراسات المقارنة داً ج 93نالحظ أن المعدل ىو )
لك ال يؤخذ من شخص واحد ألحتمال أن يكون ذأشخاص في العشيرة و يؤخذ المعدل من جممة 

 (9) الشخص قعددًا أو مطرفًا.

 

                                                           
التي تعنى بضوابط الماتعة ، وىو من أىم الكتب الحديثة 80راجع مقدمات في عمم األنساب ص (4)

 بيذا العمم عن ىذا الكتاب أبدًا.عمم النسب وأسسو، وال غنى لممشتغمين 
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معدل وهذا  يق كالشمس في رابعة النهارموثقة غاية التوثوهي السمسمة األولى حساب 
 -:دوران األجيال فيها

 

 ق.ه( 33بن ابي طالب ) عمي-1

 
 

 الحسين السبط                               -3

 
 

 عمي زين العابدين                         -3

 

 الباقر       محمد-9

 

 جعفر الصاق-0

 

 ه( 138موسى الكاظم )-3

 

 

 

 

 

 

وتمثل األسهم فترات الوالدة نسبتمثل األسماء حلقات ال 

 =      سنة 151=  128+  23زمن السلسلة 

 = 5=  1 – 6عدد فترات الوالدة 

  =    100جيل في كل  30.2=  5 ÷151دوران األجيال 

وتسمى المعدل سنة والنتيجة ضمن مغلف الدوران الطبيعي 

 قريبة من القاعدة الخلدونية.  وهي
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 الرفاعية:المصادر حساب السمسمة الثانية حسب 
 
              ( ه138)موسى الكاظم  -1
 
 
 إبراىيم المرتضى                           -3
 
 
 موسى الثاني                               -3
 

                                             
                    احمد الصالح                    -9

                                                                        
                                                                          

                  
                                                           الحسين الرضي -0

   
 

      الحسن القاسم -3
 
 

 محمد أبو القاسم -<
 
 

 ميدي المكي -?
 

                                    
 ه( 381)الحسن رفاعة  -@

 

 

 سنة 152= 128-280=          لسلسلة ازمن 

 =     8= 1-9عدد فترات الوالدة 

 =          سنة 19=  8 ÷ 152دوران األجيال 

 = جيل في كل  5.2 =19÷100معدل دوران األجيال

 سنة  100

 العالي الحالة نادرة وليست مستحيلة وتسمى المطرف

 العالي . كس القعددوهي ع
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 :حساب السمسمة الثالثة حسب المصادر الرفاعية
 

   (ه381) رفاعةالحسن  -1
 

          
                        عمي االشبيمي -3

 
 
 احمد -3

 
 

 عمي الحازم -9
 
 

 ثابت -0
 
 

 يحيى -3
 
 

 عمي -7
 
 

                                                                                                                                                           (ه013)احمد الرفاعي  -8
 
 

 سنة 232=  280 – 512=         لسلسلة ازمن 

  7=  1 – 8=   عدد فترات الوالدة  

سنة 33.14=  7 ÷ 232=        الدوران األجيــ 

 = في كل  أجيال 3= 33.14 ÷ 100معدل دوران األجيال

 سنة 100

 وهي مطابقة للقاعدة  سنة 100النتيجة ثالثة أجيال كل

 الخلدونية

وتسمى المعدل. هذه القطعة مطابقة زمنيا 



  17  

 الرفاعية وحسبنا السمسمة حسب المواليد الثابتة نجد إذا افترضنا خطأ التواريخ في المصادر
 -:يمي ما
  138 – 010موسى الكاظم =  اإلمامإلى حمد الرفاعي أة الكمي من السيد مالسمسزمن =

 سنة. 389
  = 10=  1 – 13عدد فترات الوالدة 
  سنة وىي نتيجة منطقية جدا  30.3=  10 ÷ 389=   دوران األجيال. 
  سنة. 111جيل في كل  3.9ويكون معدل دوران األجيال 

 -يمي: وتصبح مواليدىم كما
 ه 109=  30.3+  138=    إبراىيم المرتضى 
 ه 179=  30.3+  109=    موسى الثاني     

 ه 310=   30.3+  179= احمد الصالح       
 ه 331=  30.3+  310= الحسين الرضي     
 ه 303=  30.3+  331= الحسن القاسم       
 ه 383=  30.3+  303= محمد أبو القاسم    

 ه 317=  30.3+  383 =       ميدي المكي
  ه 333=  30.3+  317=        الحسن رفاعة
 ه 308=  30.3+  333=      عمي االشبيمي 
  ه 389=  30.3+  308=     احمد المرتضى 

 ه 911=  30.3+  389=        عمي  الحازم
 ه 930=  30.3+  911=            ثابت    
 ه 931=  30.3+  930=              يحيى 
  ه 983=  30.3+  931=               عمي 

 ه 013=  30.3+  983=       احمد الرفاعي
كال وعمى  .ليست قطعيةظنية و فالتواريخ  ،مود النسبيافضل لمعأوىذا يعطي توزيعا زمنيا 

في المحصمة  وليس ىناك ما يدعي لمريبة والشك ،مقبولمود زمنيا منطقي و االعفإن الحالتين 
 ، وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى آلو وأصحابو أجمعين.حكمأعمم و أواهلل تعالى النيائية 
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 -مصادر البحث بحسب وفيات أصحابها:
 ه(.078الرفاعي، احمد بن عمي )ت -1

  لبنان( )أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العممية : ىل الحقيقة مع اهلل، تأحالة، 
 م.3119/ 1ط

 ه(.371تالصياد، عز الدين أحمد )  -3
 م الجيدو وعمر الرحمون، صالمعارف المحمدية في الوظائف األحمدية، ت: عا

 م.1/3111دار الفرقد )دمشق(، ط
 ه(.399الفاروثي، أحمد بن ابراىيم بن عمر )ت -3

  الرشحات الحسنية عمى النفحة المسكية، ت: حسن عبد الحكيم، دار البشائر
 م.1999/ 1)دمشق(، ط

 ه(.399ابراىيم بن عمر )تالفاروثي، أحمد بن  -9
 دار النور المبين )عمان( ، هرشاد المسممين لطريقة شيخ المتقين، ت: أحمد رمز ا ،

 .3118/ 1ط
 ه(.733الواسطي، عمي بن الحسن )ت -0

  د. عاصم الكيالي،  :خالصة األكسير في نسب سيدنا الغوث الرفاعي الكبير، ت
 م.1/3113كتاب ناشرون )لبنان(، ط

 ه(.799الرحمن بن عبد المحسن )تالواسطي، عبد  -3
   ه.1310ترياق المحبين في طبقات خرقة المشايخ العارفين، مصر سنة 

 ه(.880اهلل الرفاعي )ت دبن عب محمد المخزومي، سراج الدين -7
  [ صحاح األخبار في نسب السادة الفاطمية األخيار ،]مخطوط مصور 

 .(3180)من دار الكتب القومية )بمصر(، رقم الحفظ: 
  [ مخطوط الروض المعطار في تشجير صحاح األخبار  ،] 

 تشجير وتعميق ماجد حميد البياتي.
 ه(.1318الشبمنجي، مؤمن بن حسن بن مؤمن )ت -8

  نور األبصار في مناقب آل بيت النبي المختار، ت: عبد الوارث محمد عمي، دار
 م.3/3111الكتب العممية )لبنان(، ط

 الجعفري، محمد حمدي. -9
   السادة الحسينية في العراق والوطن العربي، مكتبة النيضة العربية عشائر وأسر

 م.1/3111/ط1)بغداد(، ج
 الصيادي، عماد بن عمي بن عاشور. -11

  ]م.1/3113ط،  اليادي إلى النسب الصيادي، ]نسخة النت 
 الدليمي، خميل ابراىيم. -11

  م.1/3113مقدمات في عمم األنساب، دار السياب )بغداد(، ط 
 


